Hvordan betjene brannpanelet
HUS A & B
STEG 1: FORVARSEL
Hvorfor skjer forvarsel:
Et forvarsel starter hvis det blir for mye røyk/os i rommet. Din brannvarsler vil blinke rødt. Samtidig som
dette skjer, vil det utløses en forvarsel-alarm i hovedpanelet i 1. etasje. Panelet vil gi fra seg gjentatte høye
pipelyder.
Hvis du klarer å få luftet ut os/røyk av rommet, vil ikke forvarslet går videre, MEN din brannvarsler og panelet
i 1. etasje vil fortsette å pipe til den blir tilbakestilt. Får du mye røyk/os i rommet, følg med på
brannvarsleren om den begynner å lyse/blinke rødt.

Hva gjør du:
Har du fått luftet ut, gå så til brannpanelet i 1 etg, åpne døren og trykk TILBAKESTILL, det gjør du ved å holde
knappen inne i 4-5 sekunder. Du vil da høre 3 korte og 1 lang pip, og panelet går tilbake til normal funksjon.
Pipelyden vil forsvinne og din brannvarsler vil nå lyse grønt igjen.

Hva gjør du hvis du oppdager at panelet i 1 etasje piper, og det IKKE kommer fra ditt rom:
Oppdager du at det piper i alarmen, se hvilket rom det kommer fra, det står på displayet i panelet. Dersom
dette skjer på dagtid kan du oppsøke vaktmester evt. kontoret, og vi vil kunne sjekke med beboer på det
aktuelle rommet. Skjer dette om kvelden, forsøk å få tak på beboer i det aktuelle rommet. Når det er avklart
at det ikke er fare for brann, gå så til panelet i gangen og følg «hva gjør du» instruksen over.
Får man ikke tak i beboer på det aktuelle rommet, er det lov å avstille av pipelyden. Dersom det fortsatt
skulle være fare for brann, vil dette kort tid etter begynne å pipe igjen.

STEG 2: BRANNALARM
Hvis du ikke får luftet ut røyk/os av rommet, vil forvarselet gå videre til brannalarmen. Din brannvarsler vil
nå begynne å pipe. Dette betyr at brannalarmen er nå utløst, men systemet ligger inne med 3 minutter
forsinkelse, slik at du rekker å avstille alarmen før den går av i hele bygget, KUN hvis det er en uønsket alarm.
Sett opp vinduer og vifte, luft godt og gå raskt ut til panelet i din gang.
Alle etasjer har et brannpanel i gangen. Her vil det nå dukke opp forvarsel og mulighet for å avstille. Du
trenger derfor ikke gå helt ned i 1 etasje.

Dersom du VET at dette er uønsket alarm: Trykk først RØD knapp, deretter GUL knapp, og til slutt GRØNN
knapp.
Instruksjoner på dette henger ved siden av panelet. Gjør deg kjent med denne.

VED UTLØST BRANNALARM
Når brannalarmen går av, er det ikke lenger mulig å avstille den. Brannsentralen og brannvesenet får nå
beskjed om at alarmen har gått, og vil kjøre uttrykning.
Dersom du vet at dette kommer fra ditt rom og alarmen er uønsket, ring brannsentralen raskt på
69201700. Du vil på denne måten kunne stoppe uttrykningen, og slippe gebyret på 5000,-

tlf:

Du kan deretter gå til panelet i 1 etg og avstille brannklokkene. Dette gjør du ved å trykke på AVSTILL
ALARM. Panelet vil fortsette å pipe, men brannklokkene vil stoppe.

Brannvesenet sender så ut en bil for å kontrollere og stille panelet tilbake til normal funksjon. Beboere skal
ikke tilbakestille panelet selv etter utløst alarm, med mindre dette blir avtalt på telefonen med
brannsentralen. Beboer skal evt. møte brannvesenet ved panelet i 1 etg.

